
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 น่ังกระเช้าขึน้ ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ 

พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 2 คืน 
 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอนั น่ังเรือกระด้ง  
 สักการะวดัลนิห์อึ๋ง ช้อปป้ิง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร  

 “มีน า้ดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด” 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

4 - 7 มิถุนายน 2565                                                             
(วนัเฉลิมฯ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) 

16,888 5,000 

9 - 12 มิถุนายน 2565 15,888 5,000 
11 - 14 มิถุนายน 2565 15,888 5,000 
12 - 15 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 
16 - 19 มิถุนายน 2565 15,888 5,000 
18 - 21 มิถุนายน 2565 15,888 5,000 
19 - 22 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 
23 - 26 มิถุนายน 2565 15,888 5,000 
25 - 28 มิถุนายน 2565 15,888 5,000 
26 - 29 มิถุนายน 2565 14,888 5,000 

30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 
2 - 5 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 
7 - 10 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 
9 - 12 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 
10 - 13 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 
13 - 16 กรกฎาคม 2565                                                       

(วนัวนัอาสาฬหบชูา,วนัเข้าพรรษา,วันหยุดพิเศษ) 
16,888 5,000 

16 - 19 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 
21 - 24 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 
23 - 26 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 
24 - 27 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 
28 - 31 กรกฎาคม 2565                                                       

(วนัเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) 
16,888 5,000 

30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565                                          
(วนัหยดุยาว) 

16,888 5,000 

31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 



 
4 - 7 สิงหาคม 2565 15,888 5,000 
6 - 9 สิงหาคม 2565 15,888 5,000 
13 - 16 สิงหาคม 2565                                                              

(วนัหยดุยาว) 
16,888 5,000 

14 - 17 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 
18 - 21 สิงหาคม 2565 15,888 5,000 
20 - 23 สิงหาคม 2565 15,888 5,000 
21 - 24 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 
25 - 28 สิงหาคม 2565 15,888 5,000 
27 - 30 สิงหาคม 2565 15,888 5,000 
28 - 31 สิงหาคม 2565 14,888 5,000 
1 - 4 กันยายน 2565 15,888 5,000 
3 - 6 กันยายน 2565 15,888 5,000 
8 - 11 กนัยายน 2565 15,888 5,000 
10 - 13 กันยายน 2565 15,888 5,000 
11 - 14 กันยายน 2565 14,888 5,000 
15 - 18 กันยายน 2565 15,888 5,000 
17 - 20 กันยายน 2565 15,888 5,000 
18 - 21 กันยายน 2565 14,888 5,000 
22 - 25 กันยายน 2565 15,888 5,000 
24 - 27 กันยายน 2565 15,888 5,000 
25 - 28 กันยายน 2565 14,888 5,000 

29 กนัยายน - 2 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 
1 - 4 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 
2 - 5 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
3 - 6 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
4 - 7 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
5 - 8 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
6 - 9 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 
7 - 10 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 
8 - 11 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 
9 - 12 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
10 - 13 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 



 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขบัรถท้องถิ่น ตามท าเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป* 
(ยกเว้นเดก็ต ่ากว่า 2 ขวบ) ส าหรับหวัหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ 

**ราคาเดก็ต ่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครัง้** 
วันแรก    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - น่ังรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ 
08.00 น. สมาชิกทกุทา่นพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประตูทางเข้าหมายเลข 3-4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน

เวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  
10.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่  

VZ960 
12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เรียบร้อยแล้วน า

ทา่นรับสมัภาระ  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (1) 

 น าท่านสูเ่มืองตากอากาศขึน้ช่ือแห่งดานงั บานาฮิลล์ ตัง้ห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหลง่ท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่  1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้าง
บ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แตปี่ 1919 หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออก

11 - 14 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
12 - 15 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
13 - 16 ตุลาคม 2565                                                           

(วนัคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) 
16,888 5,000 

14 - 17 ตุลาคม 2565                                                           
(วนัหยดุพิเศษ) 

16,888 5,000 

15 - 18 ตุลาคม 2565 
วันหยุดยาว) 

16,888 5,000 

16 - 19 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
17 - 20 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
18 - 21 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
19 - 22 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
22 - 25 ตุลาคม 2565                                                            

(วนัปิยมหาราช) 
16,888 5,000 

23 - 26 ตุลาคม 2565                                                               
(วนัปิยมหาราช,วันหยุดชดเชย) 

16,888 5,000 

24 - 27 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
25 - 28 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 
26 - 29 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 



 
จากเวียดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าให้บานาฮิลล์ถกูทิง้ร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจบุนัรัฐบาลเวียดนามได้กลบัมาบรูณะเป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวตากอากาศแหง่นีอ้ีกครัง้ในปี 2009 พร้อมกบัได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล 
เพื่อใช้เป็นเส้นทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขา 
   

 

 

 

 

 

น าทา่น น่ังรถไฟโบราณ ขึน้เขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลกึลงไปถึง 
100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนีถู้ก
เรียกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสร้างขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมยัลา่อาณานิคมของฝร่ังเศส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์ (2) 
ที่พัก โรงแรม Mercure Ba Na Hill ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 



 
*ห้องพกับนบานาฮิลล์มีหลายตกึ ซึง่การตกแตง่ห้องพกัแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบได้วา่พกัตกึไหน ณ วนัท่ีเช็คอนิเทา่นัน้ ซึง่

ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถความคมุการจดัการห้องพกัดงักลา่วได้ เน่ืองจากสทิธ์ิในการจดัการห้องพกัทัง้หมดขึน้อยูก่บั 

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่นัน้* 

วันที่สอง       สะพานโกเด้นบริดจ์ - Linh Chua linh Tu Temple - สวนสนุก The Fantasy Park  

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าทกุทา่นได้สมัผสักบัประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัที่ สวนสนุก The 

Fantasy Park (ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเลน่ภายในสวนสนกุทกุเคร่ืองเลน่ ยกเว้นพิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ และเคร่ืองเลน่ที่ใช้ระบบ
หยอดเหรียญ) เคร่ืองเลน่ในสวนสนกุของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของ
ไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมมุที่ชวนให้ทกุทา่นระทกึขวญัไปกบัเคร่ืองเลน่ รถราง บ้านผีสงิ และอีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีร้านช้
อปปิง้ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของที่ระลกึภายในสวนสนกุอีกด้วย หากท่านไม่ประสงค์ หรืออิสระเลน่ รถราง หรือ Alpine coaster 
เคร่ืองเลน่ขึน้ช่ือของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเลก็ ไมอ่นัตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บงัคบั
ด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึน้อยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตวัรถจะสามารนัง่ได้ 2 ท่าน หรือจะนัง่ท่านเดียวก็ได้ (การเล่น
รถไฟเหาะไมอ่นญุาตให้น ากล้อง หรือมือถือขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซือ้
ภาพตนเองไว้เป็นท่ีระลกึได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบริการนกัทอ่งเที่ยว)  
 

 

 

 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล์ (4) 
 อิสระให้ทา่นเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยกัษ์ ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่พึง่เปิด
ให้นกัท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี  ้มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา 
จุดเด่นคือสะพานถกูทอดผ่านอุ้ งมือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะท าให้รู้สกึราวกบัว่าก าลงัเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่
ทอดอยูใ่นหตัถ์ของเทพ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทศัน์  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่Linh Chua linh Tu Temple วดัในพุทธศาสนาตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของยอดเขาบานาฮิลล์ มี
พระพทุธรูปสขีาวขนาดใหญ่สงูถึง 27 เมตร ทีท่า่นสามารถมองเห็นได้แตไ่กล เป็นวดัที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ 
ลกัษณะเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์ิ โดดเด่นด้วยซุ้มประตูที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีเจดีย์สีขาวอันโดดเด่นสูงกว่า 9 ชัน้ ประ
ดบัดวยระฆงัทัง้ 4 ด้าน และท่านสามารถชมทิวทศัน์ของทิวเขาที่สลบัซบัซ้อนสวยงามของเมืองดานงัได้อย่างเต็มอิ่ม ท่านจะ
รู้สกึคุ้มคา่ที่ได้ขึน้มาเยือนเมืองตากอากาศยอดฮิตของเวียดนามแห่งนี ้อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยัจากนัน้น าท่าน
เดินชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถกูจดัเป็นสดัสว่น
อยา่งสวยงาม ที่มีมมุถ่ายรูปนา่รักๆ ให้ทา่นได้เลอืกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์ (5) 
ที่พัก โรงแรม Mercure Ba Na Hill ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*ห้องพกับนบานาฮิลล์มีหลายตกึ ซึง่การตกแตง่ห้องพกัแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบได้วา่พกัตกึไหน ณ วนัท่ีเช็คอนิเทา่นัน้ ซึง่

ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถความคมุการจดัการห้องพกัดงักลา่วได้ เน่ืองจากสทิธ์ิในการจดัการห้องพกัทัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรม Mercure French 

Village Bana Hills เทา่นัน้* 

วันที่สาม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง - สะพานมังกร 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

ได้เวลาสมควรน าทา่นนัง่กระเช้าลงจากบานาฮิลล์ น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี่นบัเป็นหนึ่งในงานหตักก
รมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทา่นจะได้พบกบังานเกะสลกัที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระ
ให้ทา่นได้เลอืกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั  
 น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านกั๊มทาน น าทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ้่านเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมืองฮอยอนั ภายในจะเป็น
สวนมะพร้าวและมีแมน่ า้ล้อมรอบ ในช่วงสมยัสงครามนัน้จะเป็นท่ีพกัของเหลา่ทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนที่นี่จะ
ประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลกั หลงัจากนัน้น าทา่นท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวฒันธรรมอนัสวยงามของ
ชาวท้องถ่ิน และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นัน้ชาวบ้านที่นีก็้จะมีการขับร้องพลงพืน้เมือง และน าไม้พายเรือมาเคาะเพื่อ
ประกอบเป็นจงัหวะดนตรี (คา่ทิปส าหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 บาท หรือแล้วแตท่า่นพงึพอใจ) 
 
 

 

 

 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (7) 
 อิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย น าชม บ้านเลขที่  101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์

สวยงามที่สดุในเมืองฮอยอนั บ้าน 2 ชัน้ท่ีโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถกูแบ่งสดัสว่นการใช้งานไว้อย่างลงตวัตามแบบ
ฉบบัชาวจีนดงัเดิม ได้แก่ ห้องสมดุ ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นบ้านประจ าตะกลู Tan Ky ถกูสร้างมานานกว่า 75 ปี และตก
ทอดกนัมาถึง 5 รุ่น 
 เที่ยวชม สะพานญี่ ปุ่น (Japanese Covered Bridge) ถูกสร้างขึน้มาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบ
สถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ น หลงัคามงุกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานน าท่านสกัการะ ศาลกวน
อ ูและเมื่อข้ามสะพานมายงัอีกฝ่ังหนึง่ ทา่นจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญ่ีปุ่ นแท้ที่ทาสเีหลอืงทัง้เมืองอย่างเป็นเอกลกัษณ์ 



 
ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าขายของที่ระลกึมากมายริมสองฝ่ังถนนให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศยั เดินเข้ามาไมไ่กลจาก
สะพานญ่ีปุ่ นนกัจะพบกบั วัดฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ที่สดุของเมืองฮอยอนั เป็นศนูย์รวมของชาวจีนที่
อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจ าตระกูลกว่า 20 หลงั ปัจจุบนัใช้เป็นที่พบปะของคน
หลายรุ่น และเป็นศนูย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอนั จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถ
ท าบญุตอ่อายโุดยพิธีสมยัโบราณคือ การน าธูปท่ีขดก้นหอยมาจดุไหว้ขอพร เพื่อเป็นสริิมงคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั เมืองดานัง น าท่านแวะชม สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น า้สายหลกัของเมืองอย่าง “แม่น า้
ฮาน” ถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อส าคัญด้านเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองดานัง เป็น
สญัลกัษณ์ของการฟืน้ฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่อง
จราจร โดยได้เปิดใช้งานตัง้แต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากต านาน
เก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพนัปีมาแล้ว ห่างจากสะพานมงักรไม่ไกลนกัท่านสามารถเดินไปยงั สะพานแห่งความรัก 
สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหวัใจทอดยาวลงสู่แม่น า้ฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของสะพานมงักรได้อย่าง
สวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนัน้จะมี รูปป้ันปลามังกรพ่นน า้ ที่ถือได้ว่าเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของเมืองดานงัเคียงคู่ไปกับ
สะพานมงักร อิสระทา่นถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (8) 

ที่พัก โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่  วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดินทางสู ่วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของเมืองดานงั ภายในวิหารแหง่นีเ้ป็นสถานที่บชูาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้า

องค์ตา่งๆ ตามความเช่ือของชาวพืน้เมืองแถบนี ้นอกจากนีย้งัมีรูปปัน้ปนูของเจ้าแมก่วนอิมองค์ใหญ่ มีความสงูถึง 67 เมตร ซึง่

ตัง้อยู่บนฐานดอกบวักว้างถึง35 เมตร มีความเช่ือที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอก

ชายฝ่ัง วดัแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิท่ีมีคนให้ความเคารพและเข้ามาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 น าทา่นเดินเที่ยวช้อปปิง้ใน ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสนิค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย สนิค้าที่โดเดน่คือ 
งานหตัถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) 
และนอกจากนัน้ยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ เช่น  เสือ้เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือ้ผ้า กาแฟ สินค้าที่
ระลกึ หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพืน้เมือง ท่านจะได้สมัผสักับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัได้อย่างแท้จริง 
อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย (แจกขนมปัง

เวียดนามให้แก่ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ชิน้ก่อนออกเดินทาง) 

13.15 น. เดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961 

14.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 



 

เงื่อนไขส าหรับพกับนบาน่าฮลิล์ 3 ท่าน และพักแบบครอบครัว 
(บานาฮิลล์ไม่มห้ีองพักส าหรับ 3 ท่าน) 

 
1. เด็กอายุต ่ากว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม 
2. FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) เพิ่ม 600 บาท/ท่าน 
3. FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชัน้ 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง) เพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน 
4. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิ่ม 4,000 บาท/ท่าน 
หมายเหตุ : ห้องพัก FAMILY SUPERIOR มีค่อนข้างจ ากัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักมาทางบริษัท
ก่อนท าการจองทัวร์ 
 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน

เน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทัง้ทางบกและ

ทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอือ้อ านวย ทัง้นีท้างเราจะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และการบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง 

มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ 

ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง)  

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางทอ่งเที่ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

 คา่เบีย้ประกนัโควิด -19 ในการเดินทางทอ่งเที่ยว วงเงินคา่รักษาพยาบาล 50,000 US (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการเดินทางกลบัประเทศ) 

 

 

หมายเหตสุ าคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ า

ใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่น

หรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในส่วนของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 



 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะตา่ง ๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซา่เข้าประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวตา่งชาติ ที่ไมไ่ด้รับการงดเว้นวีซา่เข้าประเทศเวียดนาม 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  

× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

× คา่ตรวจ ATK เพื่อใช้ในการออกเอกสารในการเช็คอินเดินทางสูป่ระเทศเวียดนาม 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูค้าท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 30 วนั ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจ านวน  

 สว่นท่ีเหลอื ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นัง่ให้ลกูค้าทา่นอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิโดยไมม่ีเง่ือนไข 

 เมื่อทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว  

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อส ารองที่ น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการ

จองตั๋วเคร่ืองบินทัง้สิน้ 

 



 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มัน่ใจ

โปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 เนื่องจากยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  

ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของคา่ทวัร์ หรือหกัคา่ใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่าย
จ าเป็นอื่นๆ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด  

 หากมีการยกเลกิการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์สว่นใดสว่นหนึ่งให้
ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้ง
หลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลือ่นวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่ายการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ:กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้าและบริษัท 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยนิดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่
เวียดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน,การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตุ
จากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้   



 
9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้

บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่ผ่ านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนั
เนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยว
และ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทาง
ในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ 1 ขวด/ทา่น/วนั  

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของทา่นช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดินทาง และสายการบินแจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 


